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§1 Mötets öppnande

Lars Lundberg, vice ordförande, öppnar det kraftigt underbemannade mötet genom att tydligt basunera
ut ett varmt välkomnande.

§2 Mötets behörighet och beslutsförighet

Lars p̊apekar att mötet är anslaget enligt stadgarna och undrar om det är beslutsförigt. Mötet finner att
det är s̊a.

Beslut: Mötet är beslutsförigt.

§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Lars nominerar prompt Isa till mötesordförande, och f̊ar medh̊all av mötet. Därefter nominerar Isa
undertecknad till mötessekreterare, varp̊a mötet finner att denna nominering är vettig.

Beslut: Isa Nordqvist väljs till mötesordförande.

Beslut: Simon Sigurdhsson väljs till mötessekreterare.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Isa fr̊agar efter justeringsmän, och f̊ar endast en säker kandidat: Amanda G̊ardmark. Efter en del sm̊att
desperat pushande ger även Gustav Hansson med sig. Mötet väljer därefter dessa tv̊a till justeringsmän.

Beslut: Amanda G̊ardmark och Gustav Hansson väljs till justeringsmän tillika rösträknare.
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§5 Fastställande av föredragningslista

Följande tillägg föresl̊as:

• Meddelande fr̊an Styret under §10 Meddelanden

• Meddelande fr̊an k̊aren under §10 Meddelanden

• Verksamhetsberättelse SNF 2009/2010 under §11 Verksamhets- och revisionsberättelser

• Revisionsberättelse FARM 2007/2008 under §11 Verksamhets- och revisionsberättelser

• Revisionsberättelse F-styret 2009/2010 under §11 Verksamhets- och revisionsberättelser

• Revisionsberättelse SNF 2009/2010 under §11 Verksamhets- och revisionsberättelser

Dessutom vill Focumateriet senarelägga sin verksamhetsberättelse. Mötet föresl̊ar att vi lägger den
allra sist.

Beslut: Föredragningslistan ändras enligt ovan.

§6 Adjungeringar

Vi behöver adjungera in Anders Karlsson med yttranderätt, s̊a att han kan framföra sitt meddelande.
Mötet h̊aller med om att detta är lämpligt.

Beslut: Anders Karlsson adjungeras in med yttranderätt.

§7 Föreg̊aende mötesprotokoll

Sk̊aning meddelar att föreg̊aende mötesprotokoll är justerat och anslaget, och att det inte inneh̊aller
n̊agra hemska fel. Mötet finner därför att protokollet läggs till handlingarna.

Beslut: Protokollet fr̊an sektionsmötet 2010–09–28 läggs till handlingarna.

§8 Bordlagda punkter

§8 a Godkännande av mötesprotokoll 100504

T-B meddelar att protokollet fr̊an 100504 nu är korrigerat och omjusterat. Mötet finner därför att
protokollet nu kan läggas till handlingarna.

Beslut: Protokollet fr̊an sektionsmötet 2010–05–04 läggs till handlingarna.
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§9 Uppföljning av beslut

Inga beslut att följa upp.

§10 Meddelanden

§10 a K̊aren

Anders Karlsson inleder med att berätta om sig själv — och att om man har fr̊agor, s̊a kan man fr̊aga
honom. Just nu behandlar k̊aren problemen med CSN; reglerna ändrades i somras och vi f̊ar inte längre
räkna p̊a snitt (endast senaste årets resultat räknas), och dessutom s̊a tycker CSN att vi läser för f̊a veckor
och därmed inte borde f̊a studiemedel för fulltaktsstudier. Högskolan försöker f̊a dispens för det senare.
Egentligen är det inte CSN som är problemet utan utbildningsdepartementet, som ändrat sina regler.
Det kommer att genomföras en manifestation p̊a Teknologg̊arden i morgon; Jan Björklund kommer att
vara där 13:40–14:00. Var där eller var en �!

§10 b F-styret

Lars vill förtydliga alkoholförbudet; det som gäller är att det är förbjudet att dricka alkohol om det inte
är arrangemang (tekniskt sett anmälda arrangemang s̊a som DuPar, ET-raj etc.) — arrande förening
bestämmer själva om man f̊ar ha med egen alkohol till arrangemanget. Han passar även p̊a att flika in
att Akademihälsan är bra!

Ordningsfr̊aga: Staffan meddelar att Finform är ett bra alternativ till Focsnews, och att deras
live-feed finns att läsa p̊a http://twitter.com/finforms.

§11 Verksamhets- och revisionsberättelser

§11 a Verksamhetsberättelse, FARM 2007/2008

Gamla FARM kommer fram till tavlan och kopplar in sin dator. Mötet väntar med spänning p̊a pre-
sentationen (se bilaga D). De inleder med att berätta att de varit l̊angsamma, inte d̊aliga. De fortsätter
sedan med att förklara att de följt FARMs åligganden och arrangerat föreläsningar med mera samt att
de f̊att fram ett avtal med Vattenfall. Odysséen, ett mentorsskap tillsammans med KfKb, arrangerades
ocks̊a av FARM detta år.

F-are om F startades ocks̊a — de hade doktorander och industripersoner p̊a plats p̊a föreläsningar
för att prata om F. De poängterar att det var tidigare F-teknologer som fick prata om F; det var inte
n̊agon företagsreklam.
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Kassören tar över för att prata lite om samarbetet med Vattenfall; tillsammans hade de ett mi-
niräknararr under nollningen, studiebesök p̊a Ringhals, och en sportdag som det här året var en skrid-
skodag.

Det stora arret var en resa till CERN, en mycket trevlig tillställning med 35 personer fr̊an F. De fick
g̊a ner och se tunnlarna under jord ocks̊a, vilket var en positiv överraskning. De avslutar presentationen
med en kort film fr̊an detta besök.

Beslut: Verksamhetsberättelsen fr̊an FARM 2007/2008 godkännes. Beslutet är enhälligt.

§11 b Revisionsberättelse, FARM 2007/2008

Lars flummar sig genom revisorernas mycket kr̊angliga utl̊atande (se bilaga E). Kontentan av det hela
är att revisorerna tycker bokföringen var bra. Mötet väljer s̊aledes att lita p̊a revisorerna.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an FARM 2007/2008 godkännes. Beslutet är enhälligt.

Eftersom FARM 2007/2008 nu presenterat b̊ade verksamhets- och revisionsberättelse tas fr̊agan om
ansvarsfrihet upp. Mötet beslutar att bevilja s̊adan.

Beslut: Joakim Olsson, ordförande FARM 2007/2008 och Gustaf Gunnarsson, kassör FARM
2007/2008 beviljas ansvarsfrihet.

§11 c Revisionsberättelse, F-styret 2009/2010

Lars läser upp nästa revisionsutl̊atande (se bilaga F), detta skrivet av revisorsuppleanten för att undvika
eventuella intressekonflikter. Förutom att det behandlar F-styret s̊a är utl̊atandet nästan identiskt med
det förra.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an F-styret 2009/2010 godkännes. Beslutet är enhälligt.

Även F-styret 2009/2010 har nu presenterat b̊ade verksamhets- och revisionsberättelse (verksamhets-
berättelsen presenterades under förra sektionsmötet). Därför tas fr̊agan om ansvarsfrihet upp, och mötet
beslutar att bevilja s̊adan.

Beslut: Pontus Laurell, ordförande F-styret 2009/2010 och Frida H̊akansson, kassör F-styret
2009/2010 beviljas ansvarsfrihet.
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§11 d Verksamhetsberättelse, SNF 2009/2010

SNF presenterar sig själva och berättar vad de gjort under året (se bilaga G). “Det vanliga”, tycker
Joel. De hade BSD-föreläsningar, arrade cocktailpartyn (om t.ex. EDIT), gick p̊a UU-möten, delade ut
Guldäpplen (till Ulf Gran och Oskar Talcoth) och köpte anteckningar till VBL. De behandlade även
omstart EDIT och uförde en omstrukturering inom SNF. De förde även statistik över sent inkomna
tentor.

Beslut: Verksamhetsberättelsen fr̊an SNF 2009/2010 godkännes. Beslutet är enhälligt.

§11 e Revisionsberättelse, SNF 2009/2010

Revisionsberättelsen (som även denna är nästan identisk med de tv̊a föreg̊aende, se bilaga H) läses upp
av Lars. Den rekommenderar att vi godkänner revisionen och beviljar ansvarsfrihet, vilket mötet tycker
l̊ater som en bra idé.

Beslut: Revisionsberättelsen fr̊an SNF 2009/2010 godkännes. Beslutet är enhälligt.

Till sist tas fr̊agan om ansvarsfrihet upp, eftersom SNF 2009/2010 även de presenterat b̊ade verksamhets-
och revisionsberättelse. Mötet beslutar att bevilja s̊adan.

Beslut: Joel Wilson, ordförande SNF 2009/2010 och Emanuel Andersson, kassör SNF 2009/2010
beviljas ansvarsfrihet.

Ordningsfr̊aga: Dündar undrar när det blir det mat. F6 siktar p̊a att ha den klar halv sju, enligt Lars.

Ordningsfr̊aga: Micke undrar om han f̊ar ta sin verksamhetsberättelse nu istället. Isa fr̊agar mötet om
vi kan göra s̊a; och mötet finner att detta är lämpligt (beslutet är dock ej enhälligt).

§11 f Verksamhetsberättelse, Focumateriet 2009/2010

Anton (rombuteljerare) inleder med att presentera sig själv och sin kapten Micke, som för tillfället brottas
med tekniska problem. Micke “drog i den, och körde sen in den”, och d̊a fungerade allt igen. Eller inte.

Ordningsfr̊aga: N̊agon undrar om vi inte kan ta punkten sist istället, s̊a att vi slipper hantera
teknikproblemen nu. Mötet tycker detta l̊ater vettigt och beslutar att bordlägga punkten tillsvidare s̊a
att Focumateriet kan lösa teknikproblemen.

Beslut: Punkten bordläggs tillsvidare.
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§12 Propositioner

§12 a Proposition and̊aende inval av SNFm

Lars presenterar denna buggfix (se bilaga B), som ämnar att lägga till ett invals̊aliggande för SNFm.
Staffan undrar om det är n̊agon som vill bli SNFm, men det vet vi inte. Mötet g̊ar i alla fall till beslut.

Beslut: Propositionen antas i sin helhet. Beslutet är enhälligt.

§12 b Proposition ang̊aende flaggmarskalkens befogenheter

Även denna proposition (se bilaga C) presenteras av Lars. Vi vill förtydliga vad flaggmarskalken f̊ar köpa
för sektionens pengar. Staffan (sittande flaggmarskalk) p̊ast̊ar att tillägget är onödigt. Diskussion följer;
m̊anga anser ändringen vara onödig, och att flaggmarskalken ska f̊a fortsätta sitt godtycke. Andra anser
att det är onödig byr̊akrati, och att det egentligen ligger p̊a kassören att neka köp av onödiga flaggor
(t.ex. patetflaggor). Mötet är i vilket fall redo att g̊a till beslut.

Ordningsfr̊aga: Stämmer det att man inte ska svara ja om man motsätter sig? Isa ställer en testfr̊aga
för att mötet ska lära sig hur man röstar (eller inte röstar). Resultatet blir att vi kanske adjungerat in
en elefant.

Beslut: Propositionen avsl̊as i sin helhet.

§13 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§14 Fyllnadsval

Inga fyllnadsval skall göras.

§15 Val av sektionsposter

Ordningsfr̊aga: Mötet vill flytta fram punkten “SNF” till efter FARM-invalet, eftersom de tror att de
har aspar som kommer senare. Mötet finner att vi gör s̊a.

Beslut: SNF-invalet senareläggs till efter FARM-invalet.
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§15 a FARM

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

En sökande, Madeleine Yttergren, tar sig l̊angsamt ner till tavlan. Hon vill bli FARM för att hon “vill
göra n̊anting”. Hon säger att hon var med p̊a F-dagen, och att hon definitivt har tid att vara FARM.
Hon p̊ast̊ar sig även veta ungefär vad FARM gör. T-B undrar vad hon har för visioner och m̊al — det
märker vi, säger Madeleine; hon vill utveckla CERN och F-dagen, för att nämna ett par saker. Hon vet
inte riktigt var FARM m̊aste göra. Hennes favoritfärg är svart (s̊aklart).

Ordningsfr̊aga: N̊agon undrar om vi kan g̊a direkt till val utan personlig diskussion. Mötet finner att
vi kan göra s̊a, och g̊ar därmed direkt till beslut i fr̊agan.

Beslut: Madeleine Yttergren väljs till ordförande kontinuitetsgrupp 2, FARM.

ii) Val av 0-1 ledamöter

Vi börjar med att besluta hur m̊anga ledamöter FARM ska ha. FARM vill ha en (de förväntar sig att f̊a
en ledamot invald). Ex-SNF vill ha noll, eftersom det inte verkar finnas n̊agra sökande p̊a mötet. FARM
insisterar dock, och p̊ast̊ar att det kommer att fyllnadsväljas en ledamot n̊agon g̊ang. Mötet väljer att
lyssna p̊a FARM.

Beslut: FARM kommer att ha en ledamot.

Efter detta beslut visar det sig mycket riktigt att vi inte har n̊agra sökande. Mötet beslutar därför
att vakanssätta posten.

Beslut: Posten ledamot, FARM vakanssätts.

iii) Val av alumnirepresentant

Inga sökande. Mötet vakanssätter posten.

Beslut: Posten alumnirepresentant, FARM vakanssätts.

§15 b Baln̊agonting

i) Val av 0-2 baln̊agonting

Vi inleder med att fr̊aga efter sökande. T-B p̊apekar att n̊agon bör söka posten, men anser sig själv vara
olämplig eftersom han inte kommer vara här nästa nollning. Efter en undersökning visar det sig att vi
har tv̊a aspiranter, och mötet beslutar därför att tv̊a Baln̊agonting ska väljas in.

Beslut: Tv̊a Baln̊agonting ska väljas in.
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Mötessekreterare

Gustav Hansson
Justerare

7
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Annika Johansson och Nils Wireklint ställer sig upp, och säger att de precis kommit p̊a att de gillar
baler. De kommer dessutom bra överens. De har tidigare erfarenhet av baler (de har varit p̊a bal). Mötet
beslutar att vi kan hoppa över persondiskussionen och g̊a direkt till beslut, och att vi dessutom kan välja
in Annika och Nils i klump.

Beslut: Mötet kan välja in Annika och Nils i klump.

Beslut: Annika Johansson och Nils Wireklint väljs till Baln̊agonting.

§15 c SNF

i) Val av ordförande kontinuitetsgrupp 2

Inga valberedda sökande finns (den nominerade har ändrat sig och tänker inte söka), och d̊a vi m̊aste
valbereda alla sökande till förtroendeposter s̊a tvingas vi vakanssätta posten. T-B gör ett försök att
uppmana n̊agon att prata med SNF och bli fyllnadsvald.

Beslut: Posten ordförande kontinuitetsgrupp 2, SNF vakanssätts.

ii) Val av VBL

Lars förklarar vad VBL gör. Trots detta finns inga sökande. Mötet beslutar därför att vakanssätta posten.

Beslut: Posten VBL vakanssätts.

iii) Val av ordförande SNFm

Lars förklarar att vi har infört ett master-SNF, och att det är lämpligt att g̊a ett masterprogram om
man vill söka denna post. Man kan göra lite vad man vill, eftersom det är en ny post (det finns inga
löjliga traditioner att följa). Trots detta finns inga sökande, och mötet tvingas vakanssätta posten.

Beslut: Posten ordförande SNFm vakanssätts.

Ordningsfr̊aga: Kliar skägget? Svar ja.

§15 d Teknologskyddsombud

i) Val av teknologskyddsombud

Lars inleder med att förklara vad teknologskyddsombudet h̊aller p̊a med; man g̊ar p̊a skyddsronder och
ser till att arbetsmiljön är bra. Det handlar om ett par timmar per läsperiod om man g̊ar p̊a möte hos
k̊aren (och det kan man slippa om viceordföranden i Styret gör det istället). T-B fortsätter att pusha för
att folk ska söka viktiga poster, och till sist f̊ar vi en sökande.
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Joakim Millard söker posten; han anser sig vara mycket kvalificerad eftersom han ofta sl̊ar huvudet
i saker. Han tycker att det är kallt i GD och tänker definitivt försöka göra n̊agot åt detta. Mötet är
imponerat och g̊ar snabbt till beslut.

Beslut: Joachim Millard väljs till Teknologskyddsombud.

§15 e FNollK

Ordningsfr̊aga: N̊agon undrar om vi inte borde begränsa intervjutiden till NollK-invalet. Mötet finner
detta lämpligt och begränsar intervjutiden till 10 minuter per person.

i) Val av ordförande

Vi har tv̊a sökande till posten som ordförande i FNollK. Efter m̊anga om och men (mest trassel fr̊an
presidiets sida) f̊ar de presentera sig själva.

Daniel (nominerad) är 19, kommer direkt fr̊an gymnasiet och kar körkort. Hans studiesituation är
bra (han klarade b̊ada tentorna i lp1) och han vill vara ordförande för att han vill se den “andra
sidan” av nollningen och skapa en bättre nollning. Han vill engagera sig i föreningslivet eftersom
han tycker att det är bra; han ångrar att han inte engagerade sig i föreningar p̊a gymnasiet.

Fr̊agor följer. Att han är lämplig framg̊ar av att han gillar att ha en överblick och organisera saker,
samt att han kan n̊a ut till människor och f̊a dem p̊a “sin sida”. Han föredrar Ballerina. Han har
ingen tidigare erfarenhet av att vara ordförande, men han var ledare i en gymnastikförening.

För att övertala sina ledamöter att göra som han vill skulle han lugnt sitta ner och prata med
ledamoten i fr̊aga och “konsultera sina med-NollKare”. Favoritpateterna inkluderar Harald, Tem,
och “jag-vet-inte-vad-du-heter”-Jesus.

DP är bittra p̊a sittande NollK och undrar om Daniel kommer att följa sina åligganden — och det
kommer han. Därefter kommer en fr̊aga om stress; när han sover lite g̊ar det inte ut över humöret,
p̊ast̊ar han, men i stressiga situationer försöker han hitta lösningar och ta hjälp av andra. Han
tycker att han hanterar stressiga situationer ganska bra. Han värdesätter folks välfärd framför deras
arbetsinsats, men han hävdar dessutom att han verkligen inte vill ställa in n̊agra arr. Dubbelmoral,
tycker Harald.

Spontangyckel av modell bak̊atvolt följer.

Martin är 19, har körkort, och studiesituationen än s̊a länge är bra (även han klarade b̊ada tentorna i
lp1). Han bestämde sig för att söka NollK redan under Matte- och Fysikprovet p̊a v̊aren (när han
fick träffa sittande NollK), och vill arra en ännu bättre nollning än årets. Han vill att nollan ska
ha trevligt när de kommer hit.

Fr̊agor följer; det visar sig att Martin inte tar illa upp, och att han inte kan göra bak̊atvolter. Han
värdesätter b̊ade välm̊aende och arbetsinsats, men välm̊aende n̊agot högre. Han p̊ast̊ar sig kunna
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Sektionsmötesprotokoll 23 november 2010

Fysikteknologsektionen, Chalmers

l̊ata DP göra nakengyckel p̊a dräggsittningar utan att ta illa upp, men han skulle ta illa upp om
det var p̊a en finare tillställning. Han föredrar Ballerina.

T-B p̊apekar att det nog alltid är n̊agon nolla som tar illa upp vid nakengyckel, men Martin p̊ast̊ar
sig kunna st̊a upp för denna hypotetiska nollans åsikt om en s̊adan situation skulle uppst̊a.

Han har en del erfarenheter av att vara ledare (fr̊an WoW), vilket han tycker är en fördel. Han
vill även ha större arr (fler biljetter), och han inser även att F6 och DP arrar mer än NollK. Han
uppskattar att NollK arrangerar 0-1 sittningar.

Hans motto under nollningen skulle vara “alla ska ha det bra”. Bästa arret under nollningen var
Hockeykalaset. Han är förlovad, och hans intressen inkluderar bland annat datorspel.

Efter presentationerna följer valberedningens nominering: Daniel är ansvarsfull och bra p̊a att ta
tag i saker, dessutom kan han göra bak̊atvolter. Persondiskussion följer och därefter val genom sluten
omröstning.

Beslut: Daniel Andrén väljs till ordförande, FNollK.

Ordningsfr̊aga: N̊agon undrar när det blir mat; presidiet meddelar att det är oklart, men att de ska
undersöka saken.

§16 Verksamhets- och revisionsberättelser (forts.)

§16 a Verksamhetsberättelse, Focumateriet 2009/2010

Efter att Focumateriet äntligen f̊att koll p̊a tekniken återupptas deras verksamhetsberättelse (se bilaga
I). De visar bilder p̊a hur mycket bättre Anton var förr, och hur mycket bättre bandartjobanget var.
Dessutom gjorde de en flipperkalender och rensade sk̊ap. Ett sk̊ap var mycket intressant; där fanns
bandspelare, CD-skivor, och diverse sexleksaker — och arbetshandskar. De mekade flipper ocks̊a, och
arrangerade togaparty. De s̊alde även ett par flipperspel, och gjorde lite egen läsk (de flesta utan Da
Bomb).

De hade möten ocks̊a; med dagordning! De lämnade även 5000kr i enkronor till styret, för att betala
av sitt l̊an. FlipperDuP hade de ocks̊a; och de hämtade flipper i Örebro. Slutligen visar de mycket fin
statistik över kondomförsäljningen i Focumama - med en hel del implikationer ang̊aende nollning, NollK-
inval, ET-raj, Cortège och DP/F6-inval. Totalt s̊aldes 250 kondomer. Banan undrar vem fan det är som
köper en kondom i veckan hela året, men Foc har ingen förklaring. Mötet g̊ar därefter till beslut.

Beslut: Verksamhetsberättelsen fr̊an Focumateriet 2009/2010 godkännes. Beslutet är enhälligt.
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§17 Val av sektionsposter (forts.)

§17 a FnollK

i) Val av kassör

Tre sökanden finns till posten som kassör i FNollK, och de traskar lugnt ner till tavlan.

Andreas (nominerad) är 19 år, har körkort och är en riktigt idrottsnörd. Dessutom klarade han b̊ada
tentorna i lp1. Han satsade p̊a volleyboll tills han blev antagen till Teknisk Fysik. Han vill arra
nollning eftersom han blev positivt överraskad av årets nollning; det var inte alls bara supande —
och man fick en massa nya vänner. Just kassör vill han bli för att han suttit i föreningar innan och
varit lite intresserad för det arbete kassören utför. Dessutom gillar han siffror. Listan av erfarenheter
är l̊ang.

Nollningens viktigaste uppgift är att alla f̊ar bra vänner och en bra start p̊a sitt nya liv, tycker
han. Om det skulle saknas pengar under nollningen s̊a skulle han troligtvis försöka höja priset i den
m̊an möjligt. Han föredrar Singoalla. Favoritpateterna är Jesus, Harald och Staffan. Gyckel begärs
som avslutning p̊a presentationen och Andreas trollar därför fram en hundralapp.

Jakob är 20 år, har körkort och en bra studiesituation (även han klarade allt i lp1). Han söker kassör
i NollK för att han är organisatorisk och har varit kassör i flera föreningar tidigare (bland annat
Ung Pirat). Han tyckte att nollningen var väldigt bra och vill se till att den blir det även nästa år.
Han känner även att han har rätt personlighet för jobbet.

Han föredrar Ballerina. Han tycker att man ska tycka om att arbeta mycket, speciellt ska man
inte kassör kräva för mycket bekräftelse för det jobb man gör. Han tror att han fungerar mycket
bra ihop med den nyinvalde ordföranden. Han tänker inte söka ledamot om han inte blir kassör,
eftersom han känner att det finns folk som passar bättre p̊a de posterna.

Nollningens viktigaste uppgift är att ingen ska känna sig utanför, enligt Jakob. Gyckel framförs i
form av Sveriges nationals̊ang.

Johan är 21 år gammal, har inget körkort och har klarat alla sina tentor. Han känner sig säker p̊a
kommande tentor ocks̊a. Han vill bli kassör för att han tycker att det är den rollen han känner sig
bekvämast i. Han vill bli NollK för att visa att han kan arrangera en lika bra nollning — han vill
vara med om en nollning till, det var s̊a bra.

Han kommer att söka ledamot om han inte blir kassör, och han väljer varken Ballerina eller Singoalla
(eftersom det är gluten i b̊ada). En bra NollK är alltid glad och orkar hjälpa nollan, tycker han.
Han hade ansvar för kassan under sin återsittning (dock ej under sittningen eftersom han toastade),
men det är den enda erfarenhet han har.

Kuggar han mek1 s̊a tar han den inte i tv̊aan, utan under sommaren. Han p̊ast̊ar sig jobba bra
med den nyinvalde ordföranden. Han tror att NollK-budgeten ligger p̊a ca 160 000kr, och han
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skulle prioritera subventionering av biljetter i budgeten om han fick möjlighet. Han tycker att man
inte ska alkoholhetsa under nollningen, och motsätter sig subventionering av øhl under nollningen.
Gycklet best̊ar av en enkel hjulning.

Efter presentationerna följer valberedningens utl̊atande; Andreas är lugn och p̊alitlig och kommer
göra ett bra jobb — han har dessutom SM-guld. Mötet g̊ar till val (sluten omröstning) och g̊ar därefter
till Focus för att äta.

Beslut: Andreas Bengtsson väljs till kassör, FNollK.

ii) Val av 3-5 ledamöter

Vi inleder ledamotsvalet med att bestämma antalet ledamöter. Fem stycken föresl̊as av jättegamla NollK,
och mötet tycker att detta verkar vara ett lämpligt antal.

Beslut: FNollK 2011 ska ha fem ledamöter. Beslutet är enhälligt.

Ett stort antal sökande springer därefter ner till tavlan och skriver upp sina namn. And so it begins. . .

Pontus “Pyssling” (nominerad) är 19 år och saknar körkort. Studiesituationen är bra, b̊ada tentorna
i lp1 är godkända. Anledningen till att Pyssling vill söka NollK är att han vill se hur det funkar
bakom kulisserna, och han tror sig vara bra p̊a att arra en nollning.

Det som gör Pyssling bättre än alla andra sökande är att han anser sig vara bra p̊a att introducera
folk till en “ny värld”. Bästa delen av nollningen tyckte han var hajken; sämsta delen var att bad-
arret ställdes in. En bra nollning ger en bra bild av sektionen och f̊ar nollan att trivas. Singoalla
citron är the kex of choice.

Han tar inte illa upp, förutom möjligtvis å andras vägnar (speciellt om n̊agon diskrimineras). Han
är intresserad av posten som nolluppdragschef. Lekar tror han kan underh̊alla nollan i kris. Han
p̊ast̊ar även att “man kan ha kul utan alkohol ocks̊a”.

För att f̊a fler att g̊a in för sina nolluppdrag tycker han att man ska göra mer reklam för det.
Han skulle definitivt kunna tänka sig inofficiella nollupdrag (icke godkända av k̊aren), som extra-
uppdrag för de som vill ha mer.

Han klarar sig bra utan stress ocks̊a. Gycklet best̊ar av n̊agra enkla vighetsmanövrer involverande
en stav.

Tra (nominerad) är 20 år, har körkort och klarade b̊ada tentorna i lp1. Hon söker NollK för att hon
känner att det skulle passa henne bra att göra saker för andra. Hon vill allra helst bli nollupp-
dragschef, men öhvrig eller phadderchef funkar ocks̊a. Dock ej sponschef.

Det bästa med nollningen var hajken, och det sämsta var provhäfvet. En bra nollning har alla roligt
p̊a, och man ska inte känna sig utanför om man inte vill vara med. Hon p̊ast̊ar sig ha erfarenhet
av att arra saker; hon har trots allt arrat lajver. Hon ser till att f̊a saker gjorda.
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Hon tänker sig att hon kan ta hand om nollan om denne är “jättejättefull”, s̊a att nollan överlever.
Hon är dessutom nykterist, s̊a hon kommer inte bli skitfull p̊a DP-bastun. Hon tar illa upp, men
hon har inget emot den ibland överdrivna alkoholkulturen p̊a Chalmers och kommer inte försöka
styra nollningen mot nykterism.

Gycklet är rephoppande med halsduk.

Sara (nominerad) är 21 år, har körkort, och kuggade analystentan. Hon söker NollK för att hon tyckte
nollningen var rolig och gärna vill vara med igen. Hon är speciellt lämplig som NollK för att hon
är positiv. Hon väljer Ballerina framför Singoalla.

En bra nollning är rolig, trevlig och det ska kännas som att alla är välkomna och att alla skulle
trivas. Hon vill helst bli phadderchef, men nollupdragschef eller öhvrig funkar ocks̊a. Hon skulle bli
bra phadderchef för att hon vill jobba nära nollan och se till att de trivs. Självdeklarationen var
bra, tyckte hon. Hon anser sig dessutom veta vilken inriktning phaddergrupperna har. Viktigaste
fr̊agan till nollan för en bra placering vet hon inte riktigt vilken det är.

En nolla som stöter p̊a henne skulle hon “avböja vänligt men bestämt”. Sömnbrist hanterar hon
ocks̊a ganska bra, samma sak gäller stress. Hon anser sig vara tolerant, men hon skulle inte tolerera
hets mot nollan, nakengyckel och s̊adant. Trots detta säger hon sig inte ta illa upp.

Gycklet bestod av hjulning p̊a en (och en halv) hand.

Ubbe (nominerad) är 23 år, har körkort och har en bra studiesituation. Han har inga tentor längre,
s̊a bra g̊ar det. Han är intresserad av posten phadderchef eller öhvrig. Han väljer Ballerina över
Singoalla.

Som “gammal” (4 chalmers̊ar) hoppas han kunna ge tyngd åt NollK gentemot phaddrar, till ex-
empel. Han ser inga problem med att säga till phaddrar han känner bra; NollK:s uppgift är inte
att vara kompis med phaddrarna, utan att stödja nollan. Han ser inga problem med att vara lite
utanför som mycket äldre, det har ju funkat än s̊a länge.

Han skulle vara mest lämpad tack vare sina “sociala skills” — man ska ju kunna vara snäll och
prata med alla nollan, även om de är helt dumma i huvudet. Han tycker att nollan interagerar lite
för d̊aligt med phaddrarna, s̊a n̊agra arr med färre folk som änd̊a har phaddrar skulle vara bra.
Som räknestugan fast utan att räkna. Hans favoritarr under sin nollning för en herrans massa år
sedan var nog DP-bastun.

Han tar egentligen inte illa upp, men som NollK skulle han göra det. Utan sömn klarar han sig, s̊a
länge han slipper integrera. Under stress fungerar han utmärkt, s̊a länge han äter. Han har stort
förtroende för nyinvalda kassören och ordföranden.

Gycklet best̊ar av en avancerad kullerbytta. Daniel (nyinvalde NollK-ordföranden) erkänner sig
besegrad.

Johan (nominerad) är fortfarande 21 år, har klarat allt, etc. — se punkt §17 a i). Han vill helst vara
modulchef, men phadderchef funkar ocks̊a.
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Hockeykalaset var det bästa arret under nollningen. Han kan inte LATEX, och tänker därför göra
som alla andra och skriva modulen i InDesign (som han för övrigt inte vet n̊agonting om). Han
tror att man m̊aste hoppa över ett par föreläsningar i veckan som NollK.

Han anser sig vara bättre än övriga sökande p̊a det sättet att han ger ett bra första intryck.
Dessutom tycker han att det nog var bäst nästa år. Gycklet (Johans andra för kvällen) best̊ar av
enkel krit-jonglering.

Vincent är 19 år, har körkort (och har kört minibuss) och en bra studiesituation — även han klarade
b̊ada tentorna i lp1. Han söker NollK för att han vill ge nästa års nollan en minst lika bra nollning
som han fick. Han arbetar bäst under press och är mycket stresst̊alig. Han föredrar dessutom
Ballerina. Han är mest intresserad av phadderchefsposten, men modulchef är andravalet.

Han anser att phaddrarnas roll under nollningen är att vara lite mer personliga, speciellt i början,
s̊a att nollan känner sig hemma. Han tycker att NollK:s uppgift främst är att vara chef över nollan.
Han anser sig vara bättre än övriga sökande p̊a det sättet att han utför de uppgifter han ska, och
att han är stresst̊alig. Han tycker att vitsen med nollningen är att lära känna människor — och att
det finns mycket olika saker s̊a alla hittar n̊agot de tycker är roligt. Alkoholkulturen tycker han är
hyfsat okej under nollningen, men vissa dricker lite mycket efter nollningen.

Till sist framför Vincent ett gyckel; en enkel kullerbytta.

Martin är fortfarande 19 år och har inte förlorat körkortet sedan sist (se punkt §15 e i) ovan). Han söker
NollK av samma anledningar som förut. Han tror att han skulle göra ett bra jobb som nollmodul-
eller phadderchef. Han tycker sig vara bra p̊a att skriva och läsa, och det är ju bra att kunna. Han
vet dock inte vad InDesign är.

En bra nollning ska dock vara rolig, välkomnande och intressant. Han tror att han kan tillföra
nördighet och punktlighet. Han tror dessutom att det tar l̊ang tid att skriva nollmodul, men att
det är mycket jobb med att dra i folk ocks̊a. Alkoholkulturen under nollningen tyckte han var bra;
det var inte s̊a mycket hets, men de som ville dricka mer hade möjlighet att göra det — man kunde
bestämma själv. Han vet dock inte hur det varierar mellan phaddergrupperna.

Han är beredd att hoppa över s̊a mycket som det krävs och han uppskattar att det kan vara upp
till fem föreläsningar i veckan man m̊aste släppa.

Slutligen framför Martin ett gyckel; l̊aten fr̊an Portal.

Joel är 19 år om tv̊a veckor, har körkort och en bra studiesituation (b̊ada tentorna klarade). Han söker
NollK för att han hade en fantastisk nollning och vill gärna vara med om det en g̊ang till — och
göra den bättre, om möjligt. Nolluppdragschef är posten han helst vill ha, men det är viktigare att
bara f̊a vara med.

Om han var tvungen att ta bort ett arr under nollningen skulle han ta bort balen. Han vet dock inte
vad han skulle lägga till om han fick möjligheten — hans favoritarr under nollningen var finalsitsen.
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Hockeykalaset ångrar han att han missade. Sömnbrist hanterar han väldigt bra, tycker han. Han
är inte alltför politisk korrekt — han p̊ast̊ar t.ex. att han g̊ar med i NollK bara för att f̊a ligga.

Joels gyckel är inte avancerat — en enkel s̊ang om Teknisk Fysik.

Agrin är 19 år, har inte körkort än (men ska ta ett snart). Studierna g̊ar ganska bra, även om han
kuggade analysen. Han vill vara NollK för att göra nollningen s̊a bra den bara kan bli. Han tyckte
nollningen i år var underbar, och vill att nästa års nollan ska känna likadant. Han vill bli sponschef;
han tycker att det är en post som passar honom perfekt, eftersom han har jobbat en del med projekt
och pratat mycket med folk. Dessutom var han ordförande i elevr̊adet p̊a gymnasiet.

Han känner även att han skulle hinna med det jobb han har just nu, eftersom det är ett jobb p̊a
distans som bara kräver ett par timmar i veckan. Han skulle dessutom kunna skjuta upp sitt jobb
och satsa p̊a NollK.

Om han skulle ändra p̊a nollningen s̊a skulle han vilja ha fler samarr med andra sektioner. Han är
van vid att bli nobbad, s̊a han kan ta att företag inte vill ha honom — men han är ocks̊a ihärdig.
Som NollK-representant i FARM tänker han knyta kontakter med företag och skaffa spons till hela
sektionen. Han tror att det är lättare att ta de som brukar sponsra först, sedan stora företag och
allra sist sm̊a företag. Han tror dessutom att man bör börja leta sponsring direkt.

Sömnbrist och stress hanterar han mycket bra. Till sist genomför Agrin ett gyckel, ett skämt om
Jimmie Åkesson (se bilaga J).

Tobias “T-bag” är 19 år, har körkort och studiesituationen är lite av en berg-och-dalbana. Han vill bli
NollK för att ge nästa års nollan en ännu bättre nollning. Han vill bli nollupdragschef eller öhvrig
(möjligtvis phadderchef). Han anser sig vara bättre än de andra sökanden p̊a godtyckliga grunder.
Även T-bag föredrar Ballerina.

Han tycker att han är social, har god hand med folk, samarbetar bra, och att han därför passar som
NollK. Bästa arret under nollningen tyckte han var bastukalasen. Det han skulle vilja förändra är
stadsrundvandringen, som han tyckte var ganska tr̊akig. Alkoholkulturen tyckte han var bra; “det
kan vara kul med lite hets ibland“. Han tar inte illa upp, och skulle inte stoppa ett nakengyckel.

Han tror ocks̊a att han kan samarbeta med de övriga sökande. Han tror att det jobbigaste med
NollK är att det kan bli lite mycket ibland.

Gycklet best̊ar av “katt åt”-skämt.

Hanna är 19 år, har körkort och kuggade b̊ada tentorna i lp1. Hon vill bli NollK för att hon tycker
om att träffa folk, och har erfarenhet av att jobba med barn och att jobba som BlackJack-dealer.
Hon föredrar Ballerina, och p̊ast̊ar att hon är lite känslig för spyor. Hon är främst intresserad av
phadderchefsposten, eftersom man d̊a f̊ar mycket kontakt med nollan.

Hon tror sig kunna dra nytta av b̊ade jobbet som simskolelärare och jobbet som dealer. Hon tycker
inte att nollefriden är s̊a relevant, men hon skulle respektera den som regel — hon tror att den har
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kommit ur att man vill skydda nollan eftersom folk spelar mycket p̊a s̊adant, och det kanske inte
alltid g̊ar rätt till. Hon skulle inte vara s̊a bra p̊a att passa tider, men hon skulle nog vara bra p̊a
att jobba h̊art.

Gycklet best̊ar av att Hanna g̊ar ner i spagat.

Marcus “Mäsk” är 21 år, har körkort och en hyfsat bra studiesituation (han klarade inledande. . . efter
ett år). Han söker NollK för att han föll för grupptrycket — han tror inte att DP vill ha honom,
s̊a han söker NollK istället. Han är intresserad av sin egen post (grannens är inte lika spännande),
och han tror att han klarar valet sämre det här året än förra året.

Utfr̊agningen best̊ar till stor del av (intern)skämt — gycklet uteblir p.g.a. vaskning.

Maria är 19 år, har körkort (hon är ju fr̊an Norrland) och har en “okej” studiesituation. Hon söker
NollK för att hon inte hade klarat att vara kvar p̊a F om det inte hade varit för nollningen. Hon
vill helst bli phadderchef. Hon har varit fotbollsledare, och tror att det kan hjälpa henne i arbetet
som NollK.

Sömnbrist hanterar hon väldigt bra, även om hon blir lite in̊atriktad när hon blir trött. Det hon
tycker är viktigast hos NollK är att man som person är lugn och kan ta i jobbiga situationer, och
som enhet att man kan se till att allt flyter p̊a och att det inte händer saker som inte borde hända.
Hon tror sig vara bra p̊a hur phaddergrupperna är riktade ocks̊a.

Nollningen är till för alla tycker hon. Måste hon ta bort n̊agot s̊a skulle hon nog ta bort spelkvällen
och andra saker som tar l̊ang tid att f̊a ig̊ang.

Hon avslutar utfr̊agningen med ett fint gyckel: en ordlek!

Benjamin är 19 år, har körkort och klarade b̊ada tentorna i lp1. Han vill bli NollK för att nollningen
var s̊a bra, och han är taggad för att göra det ännu bättre nästa år. Han vill bli phadderchef för
att han anser sig känna folk bra. Han föredrar Ballerina.

Han är bättre än övriga sökande för att han är rolig, trevlig, bra och ödmjuk. En bra NollK skulle
vara först̊aende och fungera bra i gruppen, tycker han. Nollefriden skulle han respektera. Benjamin
är den som är den, och d̊a tar han ju självklart ocks̊a illa upp.

Gycklet som framförs är avancerat och involverar en akustisk gitarr (och Pokém̊ans).

Efter presentationerna läser valberedningen upp sina motiveringar. De nominerade (Pyssling, Tra,
Sara, Ubbe och Johan) motiveras grundligt, och varje motivering avslutas med en kort, klämkäck faktabit.
Persondiskussion följer.

Ordningsfr̊aga: N̊agon undrar hur m̊anga man f̊ar rösta p̊a egentligen — diskussion förs, och det
beslutas (dock ej enhälligt) att man f̊ar rösta p̊a fem eller färre kandidater.

Efter denna inte särskilt snabbt behandlade fr̊aga g̊ar mötet till val.
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Beslut: Agrin Hilmkil, Staffan Nilsson, Sara Grettve, Pontus Eliasson och Märta Lundgren väljs till
ledamöter, FNollK.

§18 Övriga fr̊agor

§18 a Stormöten

Tuss fr̊agar hur m̊anga stormöten Lars har arrangerat. Lars svarar att det inte har varit n̊agra än, men
att det kommer ett snart.

§18 b Tomte & Lucia

Tora undrar om inte Tomte & Lucia ska lussa p̊a mötet. Det ska de, men lucia sitter fast bakom en vält
hästtransport och tomte är. . . tja, en tomte.

§19 Dumvästutdelning

Nu är det äntligen dags för den fantastiska dumvästen. Vi har m̊anga nomineringar.

Kristina Berndtsson, Soheil Bashirinia och Marcus Johansson nomineras för att de tycker att
det är bättre att supa järnet i Lund än att hjälpa till p̊a höstens jobbigaste sektionsmöte.

Ellinor “Joel6” R̊ange har full koll p̊a krönikan, men tappade bort reservkrönikan i Lule̊a.

Marcus “Mäsk” Birgersson nomineras för att han frivilligt sökte NollK även om han redan sitter i
DP. Det finns dessutom bevis p̊a att Mäsk var nykter när han ställde sig upp i början av valet.

Tomte & Lucia (Dündar Göç och Soheil Bashirinia) nomineras för att de har en sektionspost
med typ en uppgift, och misslyckas med att utföra denna.

Andreas “Saffran” Bengtsson nomineras för att det är dumt att vara NollK-kassör.

Diskussionen urartar n̊agot med spontana nomineringar av icke-medlemmar s̊asom RDH, Jan Björklund,
Otterheim och sexmästaren p̊a F i Lund — det diskuteras även huruvida vi skulle kunna ge dem dumväst
eftersom de inte är medlemmar av sektionen. Efter utslagning visar det sig att vi ställer Tomte & Lucia
mot avslag i fr̊agan. Mötet finner att deras dumhet var dum nog.

Beslut: Tomte & Lucia (Dündar Göç och Soheil Bashirinia) är dumma.

§20 Mötets avslutande

Mötet avslutas lugnt av Isa d̊a klockan sl̊ar 00:20.
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Möte 2010/11:SEKT-02
Sektionsmötesprotokoll 23 november 2010

Fysikteknologsektionen, Chalmers

Bilagor

A Närvarolista

B Proposition ang̊aende inval av SNFm

C Proposition ang̊aende flaggmarskalkens befogenheter

D Verksamhetsberättelse, FARM 2007/2008

E Revisionsberättelse, FARM 2007/2008

F Revisionsberättelse, F-styret 2009/2010

G Verksamhetsberättelse, SNF 2009/2010

H Revisionsberättelse, SNF 2009/2010

I Verksamhetsberättelse, Focumateriet 2009/2010

J Agrins Åkesson-skämt

— Varför kommer Jimmie Åkesson alltid för sent till riksdagen?
— För att han vill vara sist.
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